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Научен советник / Редовен професор
Основни биографски податоци и работно искуство:
Родена 15.09.1965 год.во Скопје.
Во Институтот за фолклор е вработена од април 1990 година.
Во периодот 2001-2009 на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, УКИМ,
хонорарно е ангажирана како наставник на последипломските студии по Етнологија на
Македонците, за предметот Социјална култура на Македонците.
Образование:
1989 - Дипломирала на студиската група географија - насока: етнологија на
Институтот за географија - Природно-математички факултет, УКИМ, Скопје
и се стекнала со стручно звање - дипломиран етнолог.
1994 – Магистрирала на Одделот за етнологија на Филозофскиот факултет на
Универзитетот во Белград и се стекнала со звање – магистер на етнолошки науки.
2000 – Докторирала на Природно-математички факултет, Институт за географија, Завод за
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науки.
Полиња на интерес:
Етнологија, обреди, обичаи, верувања, народна религија, фамилијарна структура,
сродство, социјална култура, традиционална и современа народна култура
Научно-истражувачки проекти:
-Континуитет и промена на фолклорот во Македонија (Институт за фолклор „Марко
Цепенков“, финансиран од Министерство за наука на РМ, истражувач).
-Современата состојба на фолклорот во Куманово и Кумановско (ИФМЦ, финансиран од
МНРМ, истражувач 1991-1997).
-Натприродните суштества во македонскиот фолклор (ИФМЦ, финансиран од МНРМ,
истражувач).
-Структурата и симболите во обичаите, обредите, архитектурата и текстилот
(ИФМЦ, финансиран од МНРМ, 1998-2000, истражувач).
-Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион (ИФМЦ,
финансиран од МНРМ, 1997-2002, истражувач).
Пирајхме - археолошки, историски и етнолошки истражувања на обредната култура на

Тракијците, Дарданците и Пеонците (Народен музеј во Куманово, Министерството за
култура на РМ, 2001-03, истражувач).
-Вербална и невербална комуникација во сферата на социјалната и духовната култура обичаите, обредите и верувањата (ИФМЦ финансиран од МНРМ, 2001-03, раководител).
-Нова фолклорна методологија (ИФМЦ, финансиран од МНРМ, 2003-2005, истражувач).
-Традиција во секојдневие (ИФМЦ, финансиран од МОН, 2004-06, раководител).
-Урбан фолклор (ИФМЦ, финансиран од МОН, 2004-06, истражувач)
-Помеѓу традицијата и современоста: етнолошко-фолклористичко истражување на
народната култура (ИФМЦ, МОН, 2009- , раководител).
-Фолклорно наследство: истражување и дигитализавија (ИФМЦ, МОН, 2009- ,
истражувач).
-Фолклорни наративни теории и современи пракси (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач)
-Промените во календарската обредност по општествено-политичките настани од’90ите години на XX век (ИФМЦ, МОН, 2010- , раководител).
-Фолклорот и народната култура на македонската Горанска заедница во Македонија,
Косово и Албанија , ИФМЦ финансиран од Министерство за култура за 2013 год., како
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2013 година -2013, истражувач).
-Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки,
фолклористички и етномузиколошки аспекти (Меѓународен научно-истражувачки проект
финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач).
-Културна интеграција и стабилност на Балканот (Меѓународен научно-истражувачки
проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач).
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култура, Охрид, 11-28 VIII 2008, со наслов: „Социјални аспекти на сродничките односи кај
Македонците: традиција и современост“.
-2011: Предавање на Workshop “Contemporary Ritual Kinship”, 22-23 September 2011, во
организација на Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany: “Social
dimension of god parenthood in macedonian families: tradition and contemporaneity.”
-2012: Предавање одржано на 27.3.2012, година на покана на Institute of Slavonic
Philology, Nicolaus Copernicus of Toruń, во Полска: „Ritual kinship in balkan context with
special emphasis on macedonian tradition.“
-2012: Предавање одржано на 30.3.2012 година, на покана на Институтот за славистика
при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ: „Свадбената обредност со посебен
осврт на категоријата чесност.
-2012: Предавање за Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, на отворањето
на II интердисциплинарна, меѓународна научна конференција „Балканскиот фолклор како
интеркултурен код“, 28-29 март 2012, во организација на Институтот за славистика при
Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ и Институтот за фолклор „Марко Цепенков“
во Скопје.
‐2016: Учество на панел дискусијата „Сличностите во турските и македонските поговорки
и идиоми“, во организација на Турскиот културен ценар Јунус Емре (Yunus Emre
Enstitüsü) и Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ со тема: „Заемните влијанија во
пословиците и поговорките во врска со верувањата и обредноста во семејниот живот кај
Македонците и Турците“.
Останати активности:
Од 2001 година е раководител на Одделот за етнологија. Раководител е и на студиската
програма по Фолклористика од втор циклус од 2014 година.

Учествувала на над 50 научни собири во земјата и странство.
Има 5 самостојно изработени елаборати и 1 заеднички елаборат за валоризација и
ревалоризација на културни (фолклорни) добра за потребите на Управата за заштита на
културното наследство и Министерството за култура на РМ.
Активна е на полето на склучување договори за соработка, во рамките на кои произлезе
еден одржан научен собир во организација на ИФМЦ и Институтот за славистаика при
Универзитетот „Адам Мицкјевич“ од Познањ во 2012 година од кој произлезе и Зборник.
Во 2016 година се одржанаучната округла маса „Традиција и современост во Македонија и
Србија“, во организација на ИФМЦ и Етнографкиот институт при САНУ, Белград. Од оваа
конференција во 2017 година, исто така прозилезе и истоимен зборник на трудови.
Уредништва:
Главен уредник заедно со Јоанна Ренкас на Зборникот Балканскиот фолклор како
интеркултурен код ІІ, Институт за фолклор “Марко Цепенков” и Институт за словенска
филологија, Универзитет „Адам Мицкјевич“, Скопје-Познањ, 2015.
Research
Награди:
1994: „Д-р Боривоје Дробњаковиќ“ доделена од Етнографскиот музеј во Белград и
Катедрата за етнологија на Универзитетот во Белград, за најдобро изработена магистерска
теза во тековната 1992 година.
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